NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea
şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1310 din 24 noiembrie 2008
1. Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea
proiectului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.1310 din 24 noiembrie 2008, este elaborat de către Ministerul Justiţiei în
comun cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare.
2. Argumentarea necesităţii de reglementare
În vederea executării indicaţiei Guvernului nr.2903-332 din 12.11.2013 privind
asigurarea concordanţei cu prevederile Legii nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia
publică centrală de specialitate şi ale Hotărîrii Guvernului nr.1310 din 14.11.2006 cu privire
la aprobarea structurii-tip a regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea organului
central de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii administrative din subordinea
acestuia este necesară operarea de modificări şi/sau completări la regulamentele de
organizare şi funcţionare ale autorităţilor administrative din subordine.
În acest sens, proiectul de hotărîre vizat are sarcina conformării prevederilor Hotărîrii
Guvernului cu privire la Departamentul Instituţiilor Penitenciare şi a Legii nr.98 din
04.05.2012 menţionată supra, dar şi cu Legea nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu
privire la sistemul penitenciar.
Astfel, preambulul hotărîrii se propune cu un nou cuprins deoarece Legea nr. 1036-XIII
din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar a fost republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, (. 2008, nr.57-60, art.187) iar, unele capitolele, articole şi
alineate au o nouă numerotare.
Punctul 1 din Regulamentul cu privire la Departamentul Instituţiilor Penitenciare va avea
următorul cuprins: „Prezentul regulament stabileşte statutul juridic, misiunea, funcţiile
Departamentului Instituţiilor Penitenciare (în continuare Departament), locul lui în structura
Ministerului Justiţiei, precum şi modul de organizare a activităţii acestuia”.
La fel, punctul 2 va avea următorul cuprins: „Departamentul este organul central de
specialitate, cu statut de subdiviziune independentă, subordonat Ministerului Justiţiei.”, iar
prevederile în vigoare vor fi transferate la Capitolul II în noul punct 61 care va defini
misiunea Departamentului Instituţiilor Penitenciare.
Regulamentul se va completa cu punctul 31 care va avea următorul cuprins:
„31 În activitatea sa Departamentul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova,
legislaţia execuţional-penală, Legea nr.1036-XIII din 27 decembrie 1996 cu privire la
sistemul penitenciar, alte legi şi hotărîri ale Parlamentului, decrete ale Preşedintelui
Republicii Moldova, de ordonanţele şi hotărîrile Guvernului, ordinele Ministerului Justiţiei,
de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de prezentul regulament.”
La fel, remarcăm că la punctul 8, subpunctul 2), lit.d), cuvîntul „operativă” se va

substitui cu cuvîntul „specială”, modificare necesară aducerii în conformitate cu Legea nr. 59
din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii, prin care Departamentul
Instituţiilor Penitenciare a fost stabilit ca subiect care efectuează o asemenea activitate.
3. Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ
Promovarea şi aprobarea proiectului hotărîrii reprezintă un pas important în asigurarea
bunei desfăşurări a activităţii Departamentului Instituţiilor Penitenciare, precum şi a
asigurării concordanţei cu prevederile actelor legislative în vigoare.
4. Prezentarea succintă a concluziilor identificate în raportul de fundamentare a
necesităţii de reglementare
Impactul economico-financiar - proiectul de hotărîre nu prezintă un impact economic.
Implementarea proiectului de faţă nu atrage cheltuieli financiare suplimentare.
Impactul fiscal - proiectul de hotărîre nu prezintă un impact fiscal.
Impactul administrativ - proiectul de hotărîre nu prezintă un impact administrativ.
Impactul social - proiectul de hotărîre nu prezintă un impact social.

5. Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie
Constatările expertizei anticorupţie vor fi inserate în textul notei informative ulterior
efectuării acesteia.
6. Rezultatele expertizei juridice

Proiectul este în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, actele legislative şi
normative în vigoare. La fel, acesta se incorporează armonios în sistemul actelor normative
în vigoare şi nu presupune abrogarea altor prevederi normative .

7. Respectarea transparenţei în procesul decizional

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.1310 din 24 noiembrie 2008 fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei,
compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise
coordonare.
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